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หลังจากสถานีโทรทัศน์ได้เผยแพร่พระกรณียกิจเก่ียวกับ

การจัดแสดง นิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” 

(Various Patterns; Diversity of Life) ใน สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลักษณ์ อคัรราชกมุาร ีประชาชนทัว่ประเทศ

ท่ีเฝ้าตดิตามข่าวในพระราชส�านกัได้ทราบถงึพระอจัฉริยภาพอีก

ด้านหนึง่ของเจ้าฟ้านกัวทิยาศาสตร์ของพวกเขา คอื การทีก่�าลงั 

ทรงศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

“หลากลาย หลายชีวิต”

งานศิลป์เพื่อผู้ยากไร้
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นิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ในครั้งนี้ 

เป็นการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ซึ่งล้วนเป็นศิลปะร่วมสมัย

จ�านวน 239 ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 ชุดใหญ่ คือ ชุดผีเสื้อ และ 

ชุดเสือ มีเนื้อหาท่ีสะท้อนเรื่องราวของธรรมชาติ โดยเฉพาะ 

“เสือ” มีการน�าเสนอเรื่องราวของ “เสือ” ในอิริยาบถต่างๆ ซึ่ง

สมัพนัธ์กบับรรยากาศของห้วงเวลาและส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

สงัคม สาระความรูท้างวทิยาศาสตร์ และพระประสบการณ์ชวีติ

ส่วนพระองค์ โดย “เสือ” ที่ปรากฏในผลงานชุดวิทยานิพนธ์นั้น 

เป็นการสื่อความหมายถึงรูปสัญลักษณ์ของ “พ่อ” ผู ้ทรง

ปกครองเหนือราชอาณาจักร อันหมายถึง พระบาทสมเด็จ  

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ราชา 

ผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา และทรงมีความห่วงใยทุกข์สุข

ของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา โดยการแสดงนิทรรศการ

ศิลปกรรมครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น�าผลงาน 

ฝีพระหัตถ์ที่ทรงรังสรรค์จากจินตนาการ ไปสร้างสรรค์ต่อยอด

โดยใช้สือ่ทศันศลิป์ต่างๆ หลายสาขา ได้แก่ งานเทคนคิภาพพมิพ์ 

งานปักทอ งานสือ่ผสม งานประติมากรรม และงานสือ่เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในแบบ Interactive Media เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 

อีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลยัลักษณ์ อคัรราชกุมาร ีทรงมพีระปรชีาสามารถหลากหลายด้าน 

โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ อนัเป็นท่ียอมรบัของนกัวิทยาศาสตร์

ทั่วโลก ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนานาชาติมากมาย 

ส�าหรับในประเทศไทย ทรงได้รับการถวาย พระสมัญญา

นาม “เจ้าฟ้านกัวจิยัวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย”ี เนือ่งด้วย

ประชาชนชาวไทยต่างประจักษ์ถึงพระวิริยอุตสาหะในการ 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยงานวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ รวมทั้งได้ทรง

น�าความก้าวหน้าด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้

ในการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณา

ประชาราษฎร์

นอกเหนอืจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์แล้ว  ยงัทรง

มีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ เช่น การทรงเครื่องดนตรีได้อย่าง

ไพเราะทั้งเปียโน และกีตาร์ ทรงขับร้องทั้งเพลงไทย และสากล 

อีกท้ังยังได้ทรงพระนิพนธ์บทเพลงต่างๆ รวมไปถึงพระปรีชา

สามารถในงานออกแบบเครื่องประดับอัญมณีมากมาย 

ทั้งนี้ ด้วยทรงได้รับการปลูกฝังด้านศิลปะและการดนตรีนี ้

จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร และสุนทรียภาพด้านงานหัตถศิลป์จาก 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  

ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์
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“หลากลาย หลายชีวิต” จึงเป็นผลงานฝีพระหัตถ์

ที่ทรงแบ่งปันความสุขของของพระองค์ ให้แก่ประชาชนชาวไทย

ตลอดระยะเวลาของการทรงงานท่ีทรงทุ่มเทศกึษาค้นคว้า

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาประเทศชาติและเพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยน้ัน ทรงได้ค้นพบด้วยว่า  

ยังมีอีกส่ิงหนึ่งท่ีทรงรัก และทรงมีความสุขทุกครั้งเม่ือได ้

ทรงงานนั้น นั่นก็คือ “งานศิลปะ” 

“...งานศิลปะท�าให้ข้าพเจ้ามีความสุข
 ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุข
ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย...”

พระด�ำรัส ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

นิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ครั้งนี ้

นับเป็นนิทรรศการแสดงเด่ียวครั้งแรก และเป็นส่วนหนึ่งของ 

การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎี

บัณฑิตของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า  

จุฬาภรณวลัยลักษณ ์  อัครราชกุมารี  คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ 

คัดเลือกผลงานต่างๆ มาน�าเสนอต่อสาธารณชน ล้วนเป็น 

ผลงานศิลปะแขนงจิตรกรรมที่ทรงใช้เวลาว่าง และทรงจัดสรร

เวลาจากพระภารกจิ แม้จะเป็นเวลาอันน้อย เช่น ระหว่างประทับ

บนรถพระท่ีนั่งหรือเครื่องบินพระที่นั่งขณะเสด็จไปทรงปฏิบัติ  

พระกรณยีกจิต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานศลิปะด้วยการทรงวาดภาพ

ต่างๆ ที่โปรดตลอดเวลา นับได้ว่า ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดโดยแท้ ระหว่างที่ทรงศึกษา 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ทรงปฏิบัติพระองค์ดังเช่นนักศึกษาทั่วไป ทรงตั้งพระทัยในการ

ศึกษา และทรงปฏิบัติงานด้านศิลปะด้วยพระวิริยอุตสาหะ  

ทรงผลิตผลงานจิตรกรรมที่ มีคุณภาพมากกว่า 300 ชิ้น 

ซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะ ผ่านแนวความคิดที่เป็นส่วนพระองค์  

เป็นงานสร้างสรรค์ของความรักศิลปะและสิ่งที่มาจากส่วนลึก 

ในพระหฤทัย และเป็นงานศิลปะบริสุทธิ์ (Pure Art) ท่ีมุ่งเน้น

เพ่ือศิลปะโดยแท้จริง ปราศจากการปรุงแต่ง ผู้ที่สัมผัสผลงาน

สามารถรับรู ้ และรู้สึกได้โดยง่ายจากพลังของการถ่ายทอด 

ที่ใสสะอาด 
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เสด็จเป็นประธำนเปิดงำนนิทรรศกำรศิลปกรรม  

“หลำกลำย หลำยชวีติ” เม่ือวนัที ่29 มีนำคม พ.ศ. 2561  

ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ

มหาวทิยาลยัศลิปากร โดย คณะจติรกรรม ประตมิากรรม

และภาพพิมพ์ ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

ด้านศิลปะแขนงจิตรกรรม รวมถึงน�าภาพวาดฝีพระหัตถ์ไป

พัฒนาต่อยอดในงานศิลปะอีกหลากหลายแขนง อาทิ งานปัก 

งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ และการน�าเสนอในแบบ 

Digital Interactive Art Exhibition ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มความ 

ตืน่ตา ตืน่ใจ และให้ผูเ้ข้าชมนทิรรศการได้มส่ีวนร่วม ในกิจกรรม

พิเศษนี้

การน�าเสนอผลงานจิตรกรรม

ฝีพระหัตถ์ “ชุดเสือ” แบ่งเป็น 6 กลุ่ม 

ตามเนื้อหาสาระ ได้แก่ 

 เสือกับลายเส้น ขาว – ด�า                

 อัตลักษณ์ของเสือ

 เสือกับธรรมชาติ

 เสือกับสิ่งแวดล้อมและการจัดวาง

 เสือกับสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์   

 เสือกับจินตนาการสร้างสรรค์  
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นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัแสดงผลงานฝีพระหตัถ์ “ชุดผเีสือ้” 

ที่มีความหลากหลายอันเกิดจากจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ผ่านลวดลายและปีกของผีเส้ือท่ีแตกต่างกันอย่าง

งดงามและเสมือนจริง โดยผลงานชุดนี้ มีการน�ามาพัฒนา 

ต่อยอดโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคถักลวดทองแดง  

(ขดลวดผเีสือ้) และผลงานอนิเตอร์แอคทฟี (Interactive) เป็นต้น 

เพื่อให้ชิ้นงานมีมิติและมีชีวิตยิ่งขึ้น

นิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ครั้งแรกนี้ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ถนนราชด�าเนินกลาง กรุงเทพฯ ภายในงานมีซุ้มจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อยืด และเสื้อโปโลลายเสือ เป็นการ 

ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะลงบนเสื้อเพื่อจ�าหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ โดยทรงน�ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุน 

มูลนิธิจุฬาภรณ์ ส�าหรับช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยยากไร้ และผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

และนักศึกษาขาดแคลนที่เรียนดีประพฤติดี อีกทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติท้ังในและต่างประเทศ ตลอดจน

ร่วมพัฒนาชุมชนโดยการสร้างเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยผ่านโครงการฝึกอาชีพต่างๆ ในพระด�าริ
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การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของมูลนิธิจุฬาภรณ์

มูลนิธิจุฬาภรณ์

ช่วยเหลือ เพื่อปวงประชา

รักษาผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ อุปการะผู้ด้อยโอกาส

มอบทุนการศึกษาพระราชทาน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ

จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์

สนับสนุนมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ

นับเป็นบุญของชาวไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์”

ผู้ทรงอุทิศงานทั้งศาสตร์และศิลป์

เพื่อความอยู่ดี มีสุข ของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
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พระกรณียกิจในต่างประเทศ
การเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร  เพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีองค์ประธานมลูนธิจิฬุาภรณ์ เสดจ็เยอืน

สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4-20 เมษายน พุทธศักราช 2560 เพื่อทรงแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

และวิจัย ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านการแพทย์ 3 แห่ง

โดยมี ศาสตราจารย์อีแวน คาเมรอน 

(Professor Evan Cameron) คณบดโีรงเรยีน

สัตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์

แอนน์ เฟรนซ์ (Professor Anne French) 

ผู้อ�านวยการคลินิกและหัวหน้าภาควิชา

วิทยาศาสตร ์ค ลินิ ก สัตว ์ ขนาดเ ล็ก  

ถวายการบรรยาย โรงพยาบาลแห่งนี้ม ี

ห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย เปิดให้บริการ

รักษาตลอด 24 ชั่วโมง มีการท�ากายภาพ 

บ�าบัด วารีบ�าบัด การบ�าบัดด้วยไฟฟ้า 

และให้ค�าแนะน�าด้านการดแูลสัตว์ป่วยใน

เบื้องต้นแก่ผู้เป็นเจ้าของ โดยสัตวแพทย์

ผู ้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ อาทิ ด้าน 

การแพทย์และศัลยกรรม พยาธิวิทยา 

สรีรวิทยา ไวรัสวิทยา ประสาทวิทยา 

มะเร็งวิทยา และรังสีรักษาในสัตว์ พร้อม

เครื่องมือการรักษาที่ครบครัน

ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรฟาร์ม

และศูนย์วิ จัยของศูนย์สวัสดิภาพม้า  

โรงพยาบาลม้าไวเปอร์ส เซน็เตอร์ (Weipers 

มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ 
(University of Glasgow)

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์
เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยกลาสโกว์  
ทรงรับฟังการบรรยายของอธิการบดี 
ศาสตราจารย์ เซอร์ เคนเนท เคลแมน 
(Professor Sir Kenneth Calman)  
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของโรงเรียน
สตัวแพทยศาสตร์ (School of Veterinary 
Medicine) และโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็ก 
(Small Animal Hospital) ของมหาวิทยาลัย
กลาสโกว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุล
ต่อยอดเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยในคน
และสัตว์ โดยเฉพาะในเรื่องโรคมะเร็ง  
อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์เปรยีบเทยีบมะเร็งวทิยา
แห่งแรกของสกอตแลนด์ด้วย

องค ์ประธานมูลนิธิ จุฬาภรณ ์ 
ทรงแลกเปลี่ยนความรู ้ด้านการพัฒนา 
การป้องกัน การวินิจฉัย การรักษาโรคใน
สัตว์เลี้ยง และการแก้ไขปัญหาโรคพิษ 
สุนัขบ้าในประเทศไทย และทรงสนพระทัย
ในการเรียนการสอนด้านการแพทย์ 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ และงานวิจัย 
ส�าหรับน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท�า
หลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร ์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ซึ่งจะมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคต 

ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรการรักษา
สัตว์เลี้ยงของโรงพยาบาลสัตว์ขนาดเล็ก 
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Center Equine Hospital) ซึ่งให้บริการ 
ค�าปรึกษาและรักษาม้าป่วย และเป็น
สถานทีส่�าหรบันกัศกึษาสตัวแพทยศาสตร์
ฝึกปฏิบัติจริงกับสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น 
โคนม โคเนือ้ และแกะ ซึง่เป็นหัวใจส�าคัญ
ของการฝึกอบรมทางคลินิกระดับบัณฑิต
ศึกษา 

โรงเรียนสัตวแพทย์เป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมหาวิทยาลัยกลาสโกว์  
มีการวิจัยเชื่อมโยงกับการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต ในการพัฒนา 
ด้านสุขภาพมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกด้าน 
สัตวแพทยศาสตร์ การผลิตสัตว์ และ 
สัตว์ขนาดเล็ก อันเป็นประโยชน์ต่อการ 
ให้บริการทางคลินิก การเกษตร และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการสาธารณสุข  
จึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่ีหนึ่งใน 
สหราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี ทรงสนพระทัยการให้
ยาสลบในสัตว์ใหญ่ เช่น ม้า และการ
บ�าบัดรักษาสัตว์ป่วย โดยเฉพาะที่ป่วย
เป็นมะเร็ง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากรด้านสัตวแพทยศาสตร์ด้วย 

เนื่องจากสอดคล้องกับการด�าเนินงาน

ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัย

วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ท่ีเน้นการ

รักษาแบบสหสาขาวิชาชีพที่ครอบคลุม 

ทุกโรคทั้งของคนและสัตว์ 

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เสด็จต่อ

ไปยังศูนย์การเรียนการสอนและการ

เรียนรู้ควีนส์เอลิซาเบธ (The Queen 

Elizabeth Teaching and Learning 

Centre) เพ่ือทรงฟังบรรยายสรุปการ

ด�าเนนิงานแบบครบวงจรของมหาวิทยาลยั

กลาสโกว์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สัตว-

แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่ิงมีชีวิต 

(College of Medical, Veterinary & 

Life Sciences) และโรงเรียนการแพทย์ 

ทันตแพทย์และพยาบาล (School of 

Medicine, Dentistry and Nursing) ของ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยควีนส์เอลิซาเบธ 

(The Queen Elizabeth University Hospital) 

โดยมีศาสตราจารย์แมธธิว วอลเทอส์ 

(Professor Matthew Walters) คณบดี

โรงเรียนการแพทย์ฯ เป็นผู ้ถวายการ

บรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ 

ทันสมัยด้วยหุ่นยนต์จ�าลองที่มีลักษณะ

เสมือนจริงกับมนุษย ์  และสามารถ 

ตอบสนองต่อการรักษาด้วย 

ในการนี้  ทรงหารือเรื่องกรอบ 

ความร ่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร

แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และ

พยาบาลศาสตร์ร่วมกัน เพื่อประโยชน ์

ในการน�ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ 

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์  

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งพร้อมจะให้

บริการแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคทั่วไป 

ประมาณปีพุทธศักราช 2564 อีกทั้งยัง

เป็นประโยชน์ต ่อการจัดท�าหลักสูตร
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แพทย์ พยาบาล และรังสีเทคนิค เพื่อ 

ผลิตบุคลากรในสาขาท่ีประเทศก�าลัง

ขาดแคลน เป็นการยกระดับมาตรฐาน

ด้านการสาธารณสุขของไทยให้ทัดเทียม

กับอารยประเทศ

มหาวิทยาลัยเอดินบะระ 
(University of Edinburgh)

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี เสด็จไปทอดพระเนตร

การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเอดิน- 

บะระ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ

สัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ 

(College of Medicine and Veterinary 

Medicine) โดยม ีอธกิารบด ีศาสตราจารย์ 

เซอร์ ทโิมธ ีโอเชีย (Professor Sir Timothy 

O’Shea) และคณาจารย์เป็นผู ้ถวาย

รายงาน 

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรง

สนพระทัยหลักสูตรการเรยีนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้นทั้งด้าน

ทฤษฎีและการปฏิบัติ ความสามารถใน

การวิจัยและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

และความรูส้ารสนเทศทางการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ท่ีจะสามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการจัดท�าหลักสูตรของไทย

มหาวิทยาลัยเอดินบะระเป็น 1  

ใน 5 ของสถาบันการศึกษาชั้นน�า 

ด้านการวิจัยของสหราชอาณาจักร ใน

พุทธศักราช 2557 (ค.ศ. 2014) วิทยาลัย

แพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์  

ของมหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยโดดเด่น

เป็นอันดับ 4 ของประเทศ และอันดับ 12 

ของโลก นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์ด้าน

วิทยาศาสตร์และการแพทย์กบัประเทศไทย

มายาวนาน ในพุทธศกัราช 2459  (ค.ศ. 1916) 

สมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร อดลุยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก พระบดิาแห่งการแพทย์

แผนปัจจุบันของไทย ได้เคยเสด็จมาทรง

ศึกษาที่นี่ อีกทั้งมหาวิทยาลัยเอดินบะระ

ยังมีความร่วมมือที่ดีด ้านการวิจัยกับ

มหาวิทยาลัยชั้นน�าของไทยด้วย 

 

มหาวิทยาลัยดันดี
(University of Dundee)

พระกรณียกิจสุดท ้ายของการ 

ทรงงานทางวิชาการในสหราชอาณาจักร

ครัง้นี ้คอื การเสดจ็ไปทรงศกึษาเกีย่วกบั

หลักสตูรทางวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 

ณ ศนูย์การวจิยัทางคลนิกิเทย์ไซด์ ของ

มหาวิทยาลัยดันดี (Clinical Research 

Centre Tayside) มหาวิทยาลัยแห่งนี ้

ได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปี

ของสกอตแลนด์ (Scottish University of 

the Year Award) และเป็นหนึ่งใน 20 

มหาวิทยาลัยท่ีมีนวัตกรรมมากที่สุดใน

ยุโรป มีชื่อเสียงด้านการแพทย์และการ

วิจัย โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และเป็นผู้น�า 

ในการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์

รูปแบบใหม ่ ท่ี โรงเรียนแพทย ์ชั้นน�า 

ของโลกได้น�ามาเป็นต้นแบบ เน้นการ 
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บรูณาการการเรยีนรู้ด้านวทิยาศาสตร์ขัน้

พื้นฐานคู ่กันกับการปฏิบัติทางคลินิก 

ตามลักษณะอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก 

ตลอดจนมีการพัฒนาเทคนิคประเมิน

ความรู ้ความสามารถของนักศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในโอกาสนี ้ศาสตราจารย์ เซอร์ พีท 

ดาวเนส (Professor Sir Pete Downes) 

รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์  

ถวายการบรรยายเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน

และหลักสูตรการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย และน�าเสด็จไปยังศูนย์ 

เรียนรู ้ประสบการณ์ทางคลินิกจ�าลอง 

(Clinical Skills Simulation Centre) ใน

โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยดันดี ซึ่ง

เป็นศูนย์บริการทางคลินิก และการฝึก

อบรมทักษะทางคลินิกต่างๆ ด้านการ

รกัษาพยาบาลแก่บคุลากรทกุระดบั  รวมทัง้

นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และ

แพทย์ทีจ่บแล้ว  เพือ่เพิม่พนูทักษะหัตถการ

ทางการแพทย์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังมี

การศึกษาระดบัปรญิญาโท และการศกึษา

ออนไลน์ ซึ่งให้บริการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญ

ผ่านทางแอปพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ทรงสนพระทัยในขั้นตอน

และเทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ที่ให้

โอกาสนักศึกษาแพทย์ได้พบผู้ป่วยจริง 

ในโรงพยาบาลตั้งแต่แรกที่ เข ้าศึกษา 

ตลอดจนการเรียนรู ้ทฤษฎีแนวทางคิด

วิเคราะห์และฝึกฝนความช�านาญในการ

ท�าหัตถการต่างๆ ของโรงเรียนแพทย์  

ในสภาพแวดล ้อมที่ทันสมัยเสมือน 

โรงพยาบาลจรงิแบบครบวงจร  ตัง้แต่การ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานจนถงึการปฏบิตัจิรงิทาง

คลนิกิ  วธิกีารแบบใหม่นีจ้ะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย ์

และสาธารณสุขในสาขาต่างๆ ของศูนย์

การแพทย์ภัทรราชานุสรณ์ โรงพยาบาล

จุฬาภรณ์ และในการจัดท�าหลักสูตร 

ด้านการแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์

การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์

การเสดจ็ไปทรงงานทางวชิาการ

และการแสวงหาความร ่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยชั้นน�าต่างๆ ของสหราช-

อาณาจักรในครั้งนี้ จะเป็นแนวทาง

ส�าหรับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ

แพทยศาสตร์  ของวทิยาลยัวทิยาศาสตร์

การแพทย ์เจ ้าฟ ้า จุฬาภรณ์ และ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเสริม 

การท�างานร่วมกันของแพทย์ บุคลากร

ทางการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์

และสุขอนามัยของไทย ซึ่งในอนาคต

จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชน 

ชาวไทยสามารถเข้าถึงการบริการ

ทางการแพทย์ท่ีครอบคลมุโรคทัง้หมด

ของคนและสัตว ์ ภายใต ้การดูแล 

รักษาร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ 

ที่มีประสิทธิภาพ 
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การประชุมระหว่างไทยกับองค์การอนามัยโลก ภายใต้กรอบความร่วมมือ

การป้องกันการติดเชื้อจากโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ณ สมาพันธรัฐสวิส

เขตร้อนที่ถูกละเลย และ ดร.เบอร์นาเดท 

อัลบีลา-ริดเดอร์ (Dr. Bernadett Albela-

Ridder) หัวหน้ากลุ่มโรคเขตร้อนที่มาจาก

สตัว์สูค่น เข้าร่วมในการประชมุครัง้นีด้้วย 

โดยมีเป้าหมายร่วมกันให้นานาประเทศ

ทั่วโลกปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยว่าปัญหาโรค 

พิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาส�าคัญของชาติ 

รัฐบาลไทยได้สนองพระด�าริโดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนิน

โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพษิสนัุขบ้า” ตามพระปณธิานของ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

พร้อมได้กราบทูลขอพระราชทานให้ 

ทรงด�ารงต�าแหน่งเป ็นองค ์ประธาน 

คณะกรรมการฯ 

ในท่ีประชุมนี้ ทรงได้ฟังการถวาย

รายงานเกี่ยวกับนโยบายขององค์การ

อนามัยโลกที่จะขจัดโรคพิษสุนัขบ ้า 

ให้หมดไปภายในปีพุทธศักราช 2573 

เนือ่งจากเป็นโรคเขตร้อนทีมี่อนัตรายเป็น

อันดับต้นๆ โดยเฉพาะในประเทศก�าลัง

พฒันา เช่น  ในภมูภิาคเอเชยีและแอฟรกิา 

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ เด็ก

และเยาวชน แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ 

ฉะนั้น องค์การอนามัยโลกจึงต้องวาง

แนวทางต่างๆ เพื่อเอาชนะโรค ได้แก่  

การส่งเสริมการสร ้างความตระหนัก 

เกี่ยวกับโรคและหนทางป้องกันตั้งแต่

ตลอดระยะเวลาหลายสบิปีท่ีผ่านมา 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในฐานะ “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” มีพระ
ปณิธานแน่วแน่ในการน�าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เพือ่ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะน�าไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจนเป็น 
ที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจาก
ประชาคมโลก

ในการเสด็จไปเยือนสมาพันธรัฐ 
สวิสในช่วงเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 
2560 ได้ทรงร่วมประชุมกับองค์การ
อนามัยโลก ที่นครเจนีวา เมื่อวันที่ 28 
เพื่อทรงหารือกับหน่วยงานขององค์การ
อนามัยโลกแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ
โรคเขตร้อน โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า 
ทรงมพีระปณธิานให้โรคร้ายแรงนีห้มด
ไปจากประเทศไทยโดยเร็ว

 ดร.เรน มิงฮุย (Dr.Ren Minghui) 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ ด้าน HIV/AIDs 

วัณโรค มาเลเรีย 
และโรคเขตร้อนที ่
ถูกละเลย ดร.เดิร์ก  

เองเจิลส์ (Dr.Dirk 

Engels) ผูอ้�านวยการ

แผนกควบคุมโรค
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ระดับท้องถิ่น การป้องกันการติดต่อและ
การแพร่กระจายของโรคโดยการให้วคัซนี
แก่สุนัข การจัดการเม่ือได้รับการสัมผัส 
โรค และการวางยุทธศาสตร์ระดับชาติ  
ซึง่องค์การอนามยัโลกเห็นว่าประเทศไทย
เป็นตัวอย่างที่ดีของความส�าเร็จในการ 
ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 
และเช่ือว ่าการขยายการด�าเนินการ 
จนถึงระดับภูมิภาคจะท�าให้โครงการนี้
ประสบความส�าเร็จที่ยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  มีพระด� ารัสถึ งพระ
ประสบการณ์ขณะเสด็จเย่ียมราษฎรใน
ท้องถิ่นที่ห่างไกล ทรงตระหนักว่าจะต้อง
ด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคน
และสัตว์ พร้อมกับส่งเสริมให้เจ้าของ 
มีความรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงของตน และ
ทรงมีพระปณิธานที่จะบรรลุเป้าหมาย
ของการขจดัโรคพิษสนุขับ้าในประเทศไทย
ภายในปีพุทธศักราช 2563 ในขณะนี้ ได้
ทรงเน้นให้มีการสร้างศูนย์พักพิงให้สุนัข
จรจัดในภาคต่างๆ อย่างน้อย 1 ศูนย์ ใน 
5-6 จังหวัด เพื่อให้บริการวัคซีนและ
ท�าหมันสัตว์ โดยมีสัตวแพทย์ไทยจาก
สถาบันต่างๆ ร่วมในโครงการนี้ จึงเป็น
โครงการที่องค์การอนามัยโลกสามารถ
ศึกษาเป็นตัวอย่างได้ และประเทศไทย
พร้อมให้ความร่วมมือในโครงการขจัด 
โรคนีใ้นเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้  องค์การ
อนามัยโลกได ้แสดงความสนใจและ 
ขอพระราชทานแนวทางที่จะสร้างความ 
ร่วมมือ และกราบทูลถึงการจะส่งผู้แทน
มาร่วมหารือในรายละเอียดต่อไป 

นอกจากนั้น มีพระด�ารัสถึงงาน
ของหน ่วยแพทย ์มูลนิธิ  พอ.สว.  ที ่

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ 

ทรงริเริ่มและขณะนี้ทรงเป็นองค์ประธาน

ด�าเนินการต ่อนั้น มีพระนโยบายให ้

เพิ่มจ�านวนสัตวแพทย์ในคณะแพทย์

พระราชทานท่ีออกตรวจรักษาประชาชน

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย หน่วย

สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จึงมีบทบาท 

ในการให้บริการตรวจรักษา และให้ 

ค�าแนะน�าในการดูแลสัตว์ ท�าให้เกิดมี

ความตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ขจัดโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น ทรงเห็นว่าถ้า

ให้องค์การอนามัยโลก ส่งคณะมาดูงาน

ของมูลนิธิ พอ.สว. ในเรื่องนี้เช่นกัน

โรคพษิสนุขับ้า เป็นปัญหาด้านการ

สาธารณสุขท่ีพบได้ท่ัวประเทศไทย ท้ัง 

ในเมืองและชนบท และเป็นโรคติดต่อ

ระหว่างคนกับสัตว์ท่ีร้ายแรงมาก เพราะ

หากปล่อยทิ้งไว้จนเกิดอาการแล้วจะไม่

สามารถรกัษาได้ องค์ประธานสถาบนัวจิยั

จุฬาภรณ์จึงทรงรับโครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เข้าเป็นโครงการ

พิเศษของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ปี 

พุทธศักราช 2532 และในขณะนี้ได ้ 

ทรงด�าเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค  

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ให้กับ

รัฐบาลไทย จึงต้องทรงแสวงหาความ 

รว่มมือกับหนว่ยงานและองค์กรชัน้น�าใน

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าไปสู่

การพฒันาความรูท้างวทิยาศาสตร์ด้าน

สขุอนามยัของไทย และบรกิารทางการ

แพทย์ที่จะครอบคลุมทุกโรคทั้งโรค 

ของคนและสัตว์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้

ประชาคมโลกเกิดการยอมรับ และมี

ความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืนในอนาคต

ประชาชนรู ้จักการดูแลท้ังสุขภาพของ 

ตนและสัตว์เลี้ยง จะสามารถลดการเกิด

โรคต่างๆ ได้ รวมทั้งโรคที่สัตว์น�ามาสู่คน 

และด้วยสาเหตทุีป่ระชาชนมคีวามเชือ่มัน่

ว่า พระองค์ทรงเป็นผู ้น�าของการขจัด 

โรคพิษสุนัขบ้านี้  จึงได้น�าสัตว์เลี้ยงมารับ 

การตรวจรักษากับสัตวแพทย์ในโครงการ 

พอ.สว. เป็นจ�านวนมากขึน้เรือ่ยๆ ทรงเสนอ
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เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น 

ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ด้วยทรงอุทิศพระชนม์ชีพ 

ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจส�าคัญนานัปการ ล้วนเพื่อขจัด

ความทกุข์ยากของเหล่าราษฎร ให้สามารถพึง่พาตนเองได้ และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังโครงการในพระราชด�าริต่างๆ นับพัน

โครงการที่ทรงให้ความส�าคัญตั้งแต่ระดับรากหญ้าเป็นพ้ืนฐาน

สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทรงเป็นต้นแบบของ

นักวิทยาศาสตร์ท่ีประสบความส�าเร็จในการสร้างนวัตกรรมให้

สามารถแก้ปัญหาการเลี้ยงชีพของราษฎรได้อย่างยั่งยืนตาม 

พระราชด�าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีองค์ประธานสถาบนัวจิยั 

จุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ณ ศูนย์ประชุม 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลาแห่ง

การครองราชย์กว่า 70 ปี พระราชกรณยีกิจนานปัการอนัเป็นคณุปูการอเนกอนนัต์ทีไ่ด้พระราชทานไว้เป็นต้นแบบ 

มีการน�าไปปฏิบัติจริงในงานพัฒนาทุกภูมิภาคของผืนแผ่นดินไทย

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

“ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
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เ พื่ อ สื บ ส านพระ ร าชปณิ ธ านพระบาทสม เ ด็ จ  

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สถาบันวจิัย

จฬุาภรณ์ได้จดันทิรรศการเฉลมิพระเกียรต ิในหวัข้อ “ตามรอย

เบื้องพระยุคลบาท” อันประกอบด้วยนิทรรศการและ 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่ผู ้บริหารและ

บุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษา 

จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อีกทั้งมีอาจารย์และนักเรียน จาก

โรงเรยีนดอนเมืองทหารอากาศบ�ารงุ โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพฒัน์

ในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัด

ปทุมธานี และชลบุรี จ�านวนกว่า 400 คน ให้ความสนใจเข้าร่วม

งานครั้งนี้ด้วย

นิทรรศการ
“ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ในหลวงรัชกาลที่ 9” 

เผยแพร่พระกรณียกิจสืบสานพระราชปณธิาน การทรงงาน

ตามรอยพระบาทพระราชบิดาของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

นับตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จนประสบความส�าเร็จ

ในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยเหลือและยกระดับ

คณุภาพชวีติราษฎรในรูปแบบต่างๆ ทัว่ทุกภมูภิาคของประเทศ 

ทรงยดึถอืแบบอย่างท่ีดีของพระราชบดิาเป็นแรงบนัดาลพระทยั

และแนวทางส�าคัญในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อราษฎร 

เสมอมา 
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การร่วมปฏิญาณตน 
ท�าความดีเพื่อ “พ่อ”

ด้วยการเขียนค�ามั่นสัญญาลงบนการ์ดหัวใจ

ว่าจะท�าความดีเพื่อพ่อตลอดไป

รับสมุด “ท�าดี...ตามที่พ่อสอน”
ส�าหรับบันทึกความดีที่ท�าในแต่ละวัน

เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจในการด�าเนินชีวิต

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
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ฐานกิจกรรมการเรียนรู้
โครงการพิเศษในพระด�าริองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

จัดฐานให้ความรู้และสาธิตวิธีต่างๆ เกี่ยวกับโครงการพิเศษในพระด�าริที่ทรงด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อสร้าง

อาชีพและเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรใน “โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา” ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ “โครงการ 

ทับทิมสยาม” ที่จังหวัดสระแก้ว ตราด สุรินทร์ ศรีสะเกษ ตลอดจนโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับ 

ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง

โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กล้วยไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับ 

วิจัยศึกษำ พัฒนำพันธุ์  

และส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงกล้วยไม้ 

และพันธุ์ไม้ดอกต่ำงๆ

โครงการเซรามิก 

ฝึกอบรมงำนเซรำมิก 

พัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

และจัดหำตลำดจ�ำหน่ำย

โครงการสมุนไพร 
พัฒนำกำรปลูกสมุนไพร 

และกำรแปรรูปเป็นยำ 

โครงการศิลปาชีพ  

พัฒนำและส่งเสริม 

งำนทอผ้ำ กำรตัดเย็บ  

และงำนหัตถกรรม

โครงการอนุรักษ์ใต้ทะเล 
จุฬาภรณ์ 36 
อนุรักษ์ทรัพยำกรใต้ทะเล 

ฝั่งอันดำมัน จัดฝึกอบรม 

นักด�ำน�้ำเพื่อกำรอนุรักษ์
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กิจกรรมน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 การขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติเพื่อพ่อ 
ก่อนกิจกรรมการปาฐกถาหรือการบรรยายพิเศษ คณะนักร้อง

จิตอาสาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกัน 

ขับร้องบทเพลง เพ่ือแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได้ อาทิ เพลงราชาผู้ทรงธรรม ตามรอยเท้าพ่อ 

และต้นไม้ของพ่อ 

 การรับชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 
ชุด “สืบสานพระปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
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เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
   กับการทรงงานการแก้ปัญหาน�้า”

 การปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย และการเสวนา 
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีโอกาสถวายงานเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด และผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ในหัวข้อส�าคัญตามล�าดับ ดังนี้

เรื่อง “พระราโชบายด้านการศึกษา 
  รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10” 

ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตร ีและเลขาธกิาร

มูลนิธิจุฬาภรณ์ แสดงปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ได้

เชิญพระราชด�ารัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเน้นย�้าเรื่องการศึกษาของไทยว่า 

“ความรู้กับคุณธรรมจะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน”  

“ขอให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” 

“การสร้างคนดีถือเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องท�าขอให้ถือเป็นหน้าที่” 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงสานต่อ 

พระราโชบายด้านการศึกษา ซึ่งมุ่งสร้าง

พื้นฐานแก่ผู ้เรียน คือ การมีทัศนคติที ่

ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพ้ืนฐานชีวิต 

ที่มั่นคงโดยมีคุณธรรม มีอาชีพ และเป็น

พลเมืองที่ดี

วันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 นายปราโมทย์  

ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ได้เล่าถึงพระอัจฉริยภาพ

ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในการทรงงานเพื่อแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนน�า้ ปัญหาอทุกภยั และปัญหาน�า้เน่าเสยีของประเทศ 

ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ราษฎรทั่วประเทศ
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เรื่อง “แผ่นดินวัยเยาว์ ในหลวงรัชกาลที่ 9”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองประธาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ�า 

สวิตเซอร์แลนด์ ถ่ายทอดเรื่องราวในวัยเยาว์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ของ 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 

เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  ตามแนวพระราชด�าริ” 

 วันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 นายด�ารง  

รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรม

พิเศษ พลเอกชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยประธานสถาบันฝ่าย

กิจกรรมพิเศษ และผู้บริหารส�านักกิจกรรมพิเศษ ร่วมบรรยาย

ถึงการทรงงานช่วยเหลือราษฎรขององค์ประธานสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลท่ี 9 ภายใต้

โครงการที่มุ่งช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทั้งด้านชีวิต 

ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และสภาพแวดล้อม อาทิ 

โครงการทับทิมสยาม โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา โครงการ

สมุนไพร และโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 เป็นต้น
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เรื่อง “เส้นทางสู่นักวิทยาศาสตร์...สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์”

พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมี

ต่อปวงชนชาวไทยนั้นหาที่สุดมิได้ ผู้ที่มาร่วมในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธาน “ตามรอย

เบื้องพระยุคลบาท” ในครั้งนี้ จึงล้วนมีความซาบซ้ึง และน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อีกทั้งได้รับแรง

บันดาลใจที่จะน้อมน�าแนวทางพระราชด�าริไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ประสบความส�าเร็จ และเพื่อเป็นสิริมงคล

ในการด�าเนินชีวิตตลอดไป 

ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.ชษิณสุรร สวสัดวิตัน์ ผูอ้�านวยการ

ห้องปฏิบัติการวิจัยชีวเคมี ส�านักวิจัย ได้เล่าชีวประวัติ 

และประสบการณ์ในเส้นทางการท�างานสายวิทยาศาสตร์  

เพ่ือจุดประกายและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนที่มา 

ร่วมงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2560
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ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่  ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ 
อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเจริญ 
พระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 
รัฐบาลโดยส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ส�านักงานพระธรรมทูตสายประเทศ
อินเดีย-เนปาล กระทรวงการต่างประเทศ กรมการศาสนา 
และส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและน้อมส�านึกในพระกรุณาธิคุณ จัดโครงการ
บรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลฯ ระหว่างวันที่ 13-21 
มกราคม 2561 ณ สาธารณรฐัอนิเดยี และสหพนัธ์สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยเนปาล โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 61 คน 
ประกอบด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ข้าราชการ 
ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ อาทิ ส�านักงานปลัดส�านักนายก-
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กรมการศาสนา ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนบุคลากรของมูลนิธิแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วม 
เดินทางไปจาริกปฏิบัติธรรมยังสังเวชนียสถานและพุทธสถาน 
ที่ส�าคัญต่างๆ

โครงการเริ่มขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 
คณะผู้บรรพชาอุปสมบทได้เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระ 
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รับประทานผ้าไตรและ 
น้อมรบัพระโอวาท โดยม ีนางพชัราภรณ์ อินทรยีงค์ ปลดัส�านกั 
นายกรัฐมนตรี เป็นผู้น�าเข้าเฝ้า

จากนั้น ในบ่ายของวันเดียวกันศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลฯ
ณ ดินแดนพุทธภูมิ

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  

น�าคณะฯ เข้าเฝ้า และโปรดเกล้าฯ ให้ นายฐากูร พานิช  

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ใน 

ฐานะนาคเอก เข้ารับพระราชทานผ้าไตรเพ่ือเชิญไปถวาย 

พระอุปัชฌาย์
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ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาทให้คณะผู้เข้าร่วม

โครงการฯ ตัง้จิตภาวนาตลอดระยะเวลาของการไปปฏบิตัธิรรม 

เพ่ือการด�ารงชีวิตที่เป็นสุข ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักธรรมะ 

เป็นท่ีต้ัง และร่วมเป็นก�าลังสืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ตามรอยพระบาทพระบรมศาสดาต่อไป อีกทั้งได้ทรงร่วม

อนโุมทนาในจติอนัเป็นกศุลของผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ดงัพระด�ารสั

ตอนหนึ่งใจความว่า

“...การบรรพชาและถวายพระราชกุศลนั้น 

ข้าพเจ้าเชื่อว่า...ข้าพเจ้าคงได้กุศลเต็มที่อันจะท�าให้

ข้าพเจ้าแข็งแรงและมีโอกาสที่จะปฏิบัติงานให้

ประเทศไทยในโครงการต่าง ๆ  เช่น พอ.สว.

…ต้องขอขอบคุณทุกคน”

จากสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ

วันที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2561 คณะผู้แสวงบุญ

ออกเดนิทางสู่เส้นทางแห่งศรทัธา ณ แดนพทุธภมู ิจดุหมาย

แรกคือ วัดไทยพุทธคยา เมืองคยา (Gaya) รัฐพิหาร 

สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อประกอบพิธีบรรพชา 

 นำยกอบศกัด์ิ ภตูระกลู รฐัมนตรี

ประจ�ำส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีประธำนฝ่ำย

ฆรำวำสน�ำกล่ำวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

และถวำยพระพรชยัมงคลแด่  ศำสตรำจำรย์ 

ดร.สมเดจ็พระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำจฬุำภรณ

วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

 พิธีบรรพชำสำมเณร ณ มณฑลพิธีใต้ต้นพระศรีมหำโพธิ์
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จากสามเณรสู่พระนวกะโพธิ

วนัที ่14 มกราคม พทุธศกัราช 2561 คณะผูป้ฏบิตัธิรรมได้เดนิทางไปกราบ

พระพุทธเมตตา และถวายสักการะห่มผ้ารอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณท่ี 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

 องค์ประธำนมูลนธิิจฬุำภรณ์ โปรดเกล้ำฯ ให้ นำงโสภำ  

พำนชิ รองผู้อ�ำนวยส�ำนกัองค์ประธำน ฝ่ำยกจิกรรมในพระองค์

และโภชนำกำร สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ เชิญผ้ำไตรและปัจจัย

พระรำชทำนถวำยพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้ำอำวำสวดัไทยพทุธคยำ 

และหัวหน้ำพระธรรมทูตสำยประเทศอินเดีย-เนปำล ณ มณฑล

พิธใีต้ต้นพระศรีมหำโพธิ์

 พิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถ  

วัดไทยพุทธคยำ สำมเณรทั้ง 61 รูป ได้

ก้ำวสู่กำรเป็น “พระนวกะโพธิ” (ผู้ที่ผ่ำน

กำรบรรพชำใต้ต้นพระศรีมหำโพธิ์ และ

อุปสมบทที่พุทคยำแห่งนี้ จะมีฉำยำ 

“โพธิ” ต่อท้ำยทุกรูป) เพื่อน้อมถวำยเป็น

พุทธบูชำ และถวำยเป็นพระกุศลแด่ 

องค์ประธำนมูลนิธิจุฬำภรณ์ 

  คณะพระนวกะโพธกิล่ำวค�ำบชูำ และเดินทกัษณิำวรรต  

ณ บริเวณลำนวัดเวฬุวัน ที่ซึ่งพระพุทธเจ้ำทรงแสดงโอวำท

ปำติโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศำสนำ และเป็นสถำนท่ี

ก�ำเนิด “วันมำฆบูชำ”

ย้อนอดีตนครราชคฤห์และนาลันทา

วนัที ่15 มกราคม พทุธศกัราช 2561 คณะพระนวกะโพธิ 

เดินทางไปยังเมืองราชคฤห์ (Rajgir) เมืองแห่งการตั้งหลัก 

ปักฐานพระพุทธศาสนาของพระพทุธเจ้า มปีระวตัเิกีย่วข้อง

กับพระพุทธศาสนามากที่สุด ปรากฏสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 

กับพระพุทธเจ้าและพระสาวกให้เห็นมากมาย 
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กราบลาสังเวชนียสถานแห่งการตรัสรู้ ณ พุทธคยา 

วันที่ 16 มกราคม พุทธศักราช 2561 คณะพระนวกะโพธิเดินทางไปกราบลาสังเวชนียสถาน ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  

และพระมหาเจดีย์พุทธคยา จากนั้นร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และเดินออกรับบิณฑบาตจากญาติธรรมทั้งหลายภายในวัด 

เป็นครั้งแรก ก่อนที่จะออกเดินทางไปจาริกปฏิบัติธรรม ณ พุทธสถานอื่นๆ ต่อไป

 กรำบสกักำระพระมลูคนัธกฎุขีองพระพทุธเจ้ำ บนยอด

เขำคชิฌกฏู กล่ำวค�ำบชูำ และเจรญิพระพทุธมนต์บทโพชฌงัค-

ปริตร ถวำยเป็นพระกุศล เพื่อให้พระองค์ทรงมีพระพลำนำมัย

แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชำวไทยตลอดไป

 กรำบสักกำระพระพุทธรูปองค์ด�ำ  

หรือหลวงพ่อด�ำ ซึ่งมีพลังพุทธำนุภำพด้ำน 

กำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บ พร้อมทั้งกล่ำวค�ำบูชำ 

และสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ถวำยเป็น 

พระกุศลฯ เพื่อให้ทรงปรำศจำกโรคำพยำธิ  

มีพระพลำนำมัยแข็งแรงและพระชนมำยุ 

ยิ่งยืนนำน

 ศึกษำปฏิบัติธรรม ณ มหำวิทยำลัยนำลันทำ 

มหำวิทยำลัยทำงพระพุทธศำสนำแห่งแรก และเป็นศูนย์กลำง

กำรศกึษำพทุธศำสนำท่ีเก่ำแก่และยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก เคยมพีระ

ภิกษุจ�ำพรรษำและศึกษำธรรม ณ ที่นี้กว่ำ 10,000 รูป  

w w w . c r i . o r . t h

27



การเดินทางที่ไกลและนานที่สุด 

คือ การเดินทางไปวัดพระเชตวัน 

มหาวิหาร เมืองสาวัตถี (Sravasti) ใน 

วันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2561 

คณะฯ ได้ไปกราบสักการะและศึกษา

ปฏิบัติธรรมยังพุทธสถานต่างๆ ซึ่ง 

ถือเป็นฐานส�าคัญในการเผยแผ่พระ 

พทุธศาสนา ด้วยเป็นเมืองทีพ่ระพทุธเจ้า

และเหล ่าพระอรหันตสาวกประทับ 

จ�าพรรษานานที่สุด และได้ทรงบัญญัติ

พระธรรมวินัยมากมายที่ยังใช้สืบทอดมา

จนถึงปัจจุบัน 

“พาราณสี” สถานที่แห่งการปฐมเทศนา

คณะฯ เดินทางไปยังแม่น�้าคงคา ณ เมืองพาราณสี 

(Varanasi) เมื่อวันที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2561 เพื่อ

ประกอบพิธีลอยประทีป บูชาคุณพระรัตนตรัยกลางแม่น�้า

ศกัดิส์ทิธิข์องชาวฮนิดู จากนัน้ ได้ไปศกึษาปฏบิตัธิรรมทีส่ารนาถ 

ซึ่งในสมัยพุทธกาลที่แห่งนี้ คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็น

พุทธสถานที่พระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก 

ของโลก

สถานที่ส�าคัญที่สุดของที่นี่ คือ “ธรรมเมกขสถูป” นับเป็น

สังเวชนียสถานแห่งที่สอง ที่คณะฯ ได้ไปกราบสักการบูชาและ 

ปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ถึงการ

แสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย ์

ทั้ง 5 จนกระทั่งพระโกญฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็น 

พระอรหันต์สาวกองค์แรกของโลก ในวันเพ็ญกลางเดือน 8  

(อาสาฬหะ) จึงเป็นวันที่พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ ครบบริบูรณ์ เรียกวันนี้ว่า “วันอาสาฬหบูชา” 

“สาวัตถี” เมืองหลักแห่งกองทัพธรรม

 คณะฯ สวดบทบูชำมูลคันธกุฎี ท่ีประทับของพระพุทธเจ้ำที่ทรงบัญญัต ิ

พระธรรมวินัยมำกมำย พร้อมปฏิบัติธรรมเจริญจิตภำวนำถวำยเป็นพระกุศล

 พิธีทอดผ้ำป่ำสำมัคคี
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 คณะฯ กรำบสักกำระ สวดพระพุทธมนต์ เจริญสมำธิ  

ณ บริเวณวิหำรมหำมำยำเทวี ลุมพินีวัน และเสำพระเจ้ำอโศก

มหำรำช ที่ได้ทรงสร้ำงถวำยเป็นพุทธบูชำ

 องค์ประธำนมูลนิธิจุฬำภรณ์ โปรดเกล้ำฯ 

ให้นำงโสภำ พำนิช เชิญผ้ำไตรและปัจจัยพระรำชทำน 

ถวำยพระศรีโพธิวิเทศ เจ้ำอำวำสวัดไทยลุมพินี 

 พิธีเวียนเทียนรอบพระมหำธำตุเฉลิมรำชศรัทธำ  

อันเป็นที่ประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ และเส้นพระเจ้ำ 

(เส้นผม) ของในหลวงรัชกำลที่ 9  

“ลุมพินีวัน” 
สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2561 คณะพระนวกะ

โพธิได้เดินทางข้ามพรมแดนไปที่เมืองลุมพินี สหพันธ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อจาริกแสวงบุญยัง

สังเวชนียสถานแห่งที่สาม ณ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ

ของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนตรัสรู ้เป็นสมเด็จพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า 

ในช่วงค�่าคณะฯ เดินทางต่อไปยังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เพื่อประกอบพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ ในหลวง 

รัชกาลที่ 9 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์

 พิธีทอดผ้ำป่ำสำมัคคี
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“กุสินารา” 
เมืองแห่งการดับขันธปรินิพพาน

วันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2561 คณะฯ เดินทาง

จาริกตามรอยบาทพระศาสดาไปยังสังเวชนียสถานแห่ง

สุดท้าย ณ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  คณะฯ ได้แจกผ้ำห่มให้แก่ตัวแทนครูและนักเรียนจำก

โรงเรียนต้นกล้ำพระพุทธศำสนำของวัดไทยกุสินำรำเฉลิมรำชย์ 

เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงวัด บ้ำน และโรงเรียนท้องถิ่น

 พิธีลำสิกขำจำกเพศบรรพชิตสู่เพศคฤหัสถ์ ณ พระอุโบสถวัดไทยกุสินำรำเฉลิมรำชย์

 องค์ประธำนมูลนิธิจุฬำภรณ์

โปรดเกล้ำฯ ให้ นำงโสภำ พำนชิ เชญิผ้ำไตร 

และปัจจยัพระรำชทำนถวำยแด่พระธรรม-

โพธวิงศ์ หวัหน้ำพระธรรมทตู สำยประเทศ

อินเดีย-เนปำล ณ มหำปรินิพพำนวิหำร 

ซึง่ประดษิฐำน “พระพทุธรปูปำงปรนิพิพำน” 

โดยคณะฯ ได้ร ่วมถวำยสักกำระและ 

ห่มจีวรถวำย 

 คณะฯ กรำบสักกำระมกุฎ

พันธนเจดีย์สถำนที่ถวำยพระเพลิง

พระพุทธสรีระ ปัจจุบันคงเหลือสภำพ 

เป็นเพียงซำกสถูปขนำดใหญ่
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อ�าลาดินแดนพุทธภูมิ

วันรุ ่งข้ึนในวันท่ี 21 มกราคม 

พุทธศักราช 2561 คณะทิดสึกใหม่ 

พร้อมผู้ปฏิบัติธรรม ร่วมทอดผ้าป่า

สามัคคี ณ วัดไทยสารนาถ ก่อนจะ

อ�าลาแดนพุทธภูมิกลับสู่สุวรรณภูมิ

  

การเดินทางไปยงัสงัเวชนยีสถานท้ัง 4 แห่ง ในสาธารณรฐั

อินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพ่ือ 

ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกศุลแด่  ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ เจ ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาย ุ

ครบ 5 รอบ ครัง้นี ้นอกเหนอืจากการปฏบิตัธิรรมเพือ่ถวายเป็น

พระกุศลแด่องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นเป้าประสงค์

สูงสุดแล้ว โครงการนี้ยังเป็นคุณูปการต่อการสืบสานความ

สัมพันธ์ด้านศาสนา วัฒนธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

โดยคณะผู้แสวงบุญยังได้รับประโยชน์ทางอ้อม คือ มีความรู้

ความเข้าใจในพระธรรมและพระวินัยมากขึ้น จากการดูแล 

เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของพระอุปัชฌาย์ รวมถึงพระเถระ และ

พระพ่ีเลี้ยง นอกจากนี้ การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ที่ 

เก่ียวเน่ืองกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อให้เกิด 

ความรู ้สึกปลื้มปีติ เนื่องด้วยได้ทราบถึงความยากล�าบาก 

ทีพ่ระพทุธเจ้าและเหล่าสาวกต้องประสบในการเผยแผ่ประกาศ 

พระศาสนาเมื่อครั้งอดีตกาล

การได้ประจักษ์ และรับรู ้ถึงการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และ 

ดับไป จนกลับมาเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งของพระพุทธศาสนาใน

สาธารณรัฐอินเดีย ท�าให้เห็นสัจธรรมตามพระธรรมค�าส่ังสอน 

และมีความซาบซึ้งใจท่ีบุคคลต่างๆ ในต่างกาลต่างวาระ 

ได้พยายามปกป้องและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ใน

แดนพุทธภูมิ และเจริญรุ่งเรืองในดินแดนต่างๆ ทั่วโลกจวบจน

ปัจจุบัน

โครงการบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 

พุทธศกัราช 2560 ครัง้นี ้นบัเป็นมหากุศลอนัยิง่ใหญ่จากการเดนิทางไปจารกิแสวงบญุและปฏบิติัธรรม

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพทุธภมูขิองพทุธศาสนกิชนจากหน่วยงานต่างๆ ผูไ้ด้ตัง้จติน้อมถวาย

เป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของปวงชนชาวไทย

 “ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
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จัดท�ำโดย มูลนิธิจุฬำภรณ์  ที่ปรึกษำ คณะผู้บริหำรสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ และสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
ผู้จัดท�ำ คณะท�ำงำนวำรสำรมูลนิธิจุฬำภรณ์ และส�ำนักบริหำร สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์  โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8631  
โทรสำร 0-2553-8527  อีเมล info@cri.or.th

เจ้ำของ มูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนก�ำแพงเพชร 6 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210

โทรศัพท์ 0-2553-8555  เว็บไซต์ http://www.cri.or.th

สานสายใย

ศิลปาชีพในพระด�าริ
เพื่อคุณภาพชีวิตราษฎรไทยท่ีย่ังยืน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

มีพระด�าริที่ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 

จงัหวดันครศรธีรรมราช และโครงการทบัทมิสยาม จงัหวดัสระแก้ว 

สุรินทร์ และศรีสะเกษ ได้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และ 

มีคุณภาพชีวิตที่มีความเป็นอยู่พอเพียง ด้วย “งานศิลปาชีพ” 

โดยการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิน่สร้างสรรค์

เป็นผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายแขนง ด้วยการ

แปรรปูวสัดตุ่างๆ ให้เป็นผลติภัณฑ์เครือ่งใช้นานาชนดิ อาทิ งาน

จักสานตะกร้าจากหวาย กระเป๋าสตรี และหมอนจากใบเตย

หนาม หรือหมอนลายขิดจากต้นกก เป็นต้น เพื่อให้น�าไป

จ�าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของราษฎรได้อีกทางหนึ่ง 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มุ่งมั่นสืบสานพระด�ารินี้ จึงได้น�า

ปราชญ์ชาวบ้าน และวิทยากรจากภายนอกไปช่วยในการ 

ฝึกอบรมงานอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังร่วมวางแผน 

การผลิต การจัดจ�าหน่าย และแนะน�าการผลิตสินค้ารูปแบบที่

ทนัสมยั เพือ่ช่วยให้ราษฎรพฒันาผลติภณัฑ์ จนสามารถแข่งขนั

กับตลาดได้

จงึขอเชญิชวนผู้ทีส่นใจสนับสนุน “โครงการศลิปาชพี” 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมอุดหนุนและเลือกชมผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ได้ท่ี ศนูย์ศลิปาชพีบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์” 

สามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธีดังนี้

	 เงินสด น�าส่งโดยตรงที่ ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ชั้น 2 
อาคารบรหิาร สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ พร้อมท้ังรบัใบเสรจ็รบัเงนิ

	 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่บัญชี  
026-2-52296-1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขารามาธบิด ีและส่งหลกัฐานการบรจิาคพร้อมทีอ่ยูไ่ปที่ 
โทรสาร 0-2553-8527 เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

	 สั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในนามมูลนิธิจุฬาภรณ์ และส่ง 
หลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8697-8

สานสายใย


